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1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู้ 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 2. สามารถคิดแยะแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
3.ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
สาระสำคัญ   
  ผลประโยชน์ส่วนตน หมายถึง ความสนใจตนเอง การคำนึงถึงตนเอง 
  ผลประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและ
การทุจริต 
2. สามารถคิดแยกแยะระหว่างจริยธรรมและการทุจริต (ชุมชน สังคม) 
ส่วนรวมได้ในรูปแบบต่างๆ 
3. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
สาระการเรียนรู้   
1. สาเหตุของการทุจริตและทิศทาง การป้องกันการทุจริตในประเทศ
ไทย 
2. ทฤษฎี ความ หมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) 
3. แก้ "ทุจริต" ต้องคิดแยกแยะปรับวิธีคิด พฤติกรรมเปลี่ยน สังคม 
สมรรถนะสำคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร      2. ความสามารถในการคิด   
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  4. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2. ซื่อสัตย์สุจริต  
3. มีวินัย    4. ใฝ่เรียนรู้  
5. อยู่อย่างพอเพียง   6. มุ่งมั่นในการทำงาน  
7. รักความเป็นไทย   8. มีจิตสาธารณะ  

2. หลักฐานการเรียนรู ้

ภาระงาน/ชิ้นงาน : แบบฝึกทักษะ  ใบงาน  ชิ้นงาน 
 

การวดัประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ 
เกณฑ์

ประเมิน 
ด้าน K ตรวจแบบฝึกหัด/ 

ใบงาน 
แบบฝึกหัด/  
ใบงาน 

(ผ่าน 60%) 

ด้าน P ตรวจแบบฝึกทักษะ/  
/ ชิ้นงาน 

แบบฝึกทักษะ/ 
ชิ้นงาน 

(ผ่าน 60%) 

ด้าน A ตรวจใบงาน/  
กิจกรรมลองทำดู/ 
สังเกตพฤติกรรม/ 
การตอบคำถาม 

ใบงาน/  
แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ทำและส่งงาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย
ครบ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
การคิดแยะแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรรมการเรียนรู้ : สอดแทรกคุณธรรม/ ยกตัวอย่าง/  
ทำแบบฝึกหัด,ใบงาน,แบบฝึกทักษะ/ ร่วมกันเฉลย/ ทำกิจกรรม
ลองทำดู/ ร่วมกันตอบคำถาม/ ร่วมอภิปราย/ ทำชิ้นงานสรุปผัง
ความคิด 
สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : ใบความรู้/ห้องจริยธรรม/ 



 

 

ĒñîÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îøĎš 

ĀîŠü÷ìĊęǰ�ǰßČęĂĀîŠü÷ǰÖćøÙĉéĒ÷ÖĒ÷ąøąĀüŠćÜñúðøąē÷ßîŤÿŠüîêîĒúąñúðøąē÷ßîŤÿŠüîøüöǰǰ ßĆĚîöĆí÷öýċÖþćðŘìĊęǰ� 

ĒñîÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îøĎšìĊęǰ ǰđøČęĂÜǰÙüćöĒêÖêŠćÜøąĀüŠćÜÝøĉ÷íøøöĒúąÖćøìčÝøĉêǰ	ßčößîǰÿĆÜÙö
ǰđüúćǰģǰßĆęüēöÜ 

 

��ǰñúÖćøđøĊ÷îøĎšǰ 

Ģ�ĢǰöĊÙüćöøĎšÙüćöđ×šćĔÝđÖĊę÷üÖĆïñúðøąē÷ßîŤÿŠüîêîÖĆïñúðøąē÷ßîŤÿŠüîøüö 

Ģ�ģǰÿćöćøëÙĉéĒ÷ÖĒ÷ąøąĀüŠćÜñúðøąē÷ßîŤÿŠüîêîÖĆïñúðøąē÷ßîŤÿŠüîøüöĕéš 

Ģ�ĤǰêøąĀîĆÖĒúąđĀĘîÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜÖćøêŠĂêšćîĒúąðŜĂÜÖĆîÖćøìčÝøĉê 

��ǰÝčéðøąÿÜÙŤÖćøđøĊ÷îøĎšǰîĆÖđøĊ÷îÿćöćøë 

���ǰöĊÙüćöøĎšǰÙüćöđ×šćĔÝđÖĊę÷üÖĆïÙüćöĒêÖêŠćÜøąĀüŠćÜÝøĉ÷íøøöĒúąÖćøìčÝøĉê 

2.2 ǰÿćöćøëÙĉéĒ÷ÖĒ÷ąøąĀüŠćÜÝøĉ÷íøøöĒúąÖćøìčÝøĉêǰ	ßčößîǰÿĆÜÙö
ÿŠüîøüöĕéšĔîøĎðĒïïêŠćÜė 

2.3 êøąĀîĆÖĒúąđĀĘîÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜÖćøêŠĂêšćîĒúąðŜĂÜÖĆîÖćøìčÝøĉê 

��ǰÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎš 

���ǰÙüćöøĎš 

�
ǰÿćđĀêč×ĂÜÖćøìčÝøĉêĒúąìĉýìćÜÖćøðŜĂÜÖĆîÖćøìčÝøĉêĔîðøąđìýĕì÷ 

 ģ
ǰìùþãĊǰÙüćöĀöć÷ǰĒúąøĎðĒïï×ĂÜÖćø×ĆéÖĆîøąĀüŠćÜðøąē÷ßîŤÿŠüîêîÖĆïðøąē÷ßîŤÿŠüîøüöǰ
	Conflict of interest
 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰĤ
ǰĒÖšǰĶìčÝøĉêķǰêšĂÜÙĉéĒ÷ÖĒ÷ąðøĆïüĉíĊÙĉéǰóùêĉÖøøöđðúĊę÷îǰÿĆÜÙöđðúĊę÷îðøąđìýßćêĉđðúĊę÷îǰēúÖ
đðúĊę÷î 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĥ
ǰêĆüĂ÷ŠćÜÖćø×ĆéÖĆîøąĀüŠćÜðøąē÷ßîŤÿŠüîêîÖĆïðøąē÷ßîŤÿŠüîøüöĔîøĎðĒïïêŠćÜė 

Ĥ�ģ�ǰìĆÖþąǰ�ǰÖøąïüîÖćøǰ	ÿöøøëîąìĊęđÖĉé
 

  �
ǰÙüćöÿćöćøëĔîÖćøÿČęĂÿćø 

    ��ǰÙüćöÿćöćøëĔîÖćøÙĉé 

2. ìĆÖþąÖćøÙĉéüĉđÙøćąĀŤ 

3. ìĆÖþąÖćøÙĉéĂ÷ŠćÜöĊüĉÝćøèâćè 

  �
ǰÙüćöÿćöćøëĔîÖćøĔßšìĆÖþąßĊüĉê 

1. ÖøąïüîÖćøìĞćÜćîÖúčŠö 

Ĥ�ĤǰǰÙčèúĆÖþèąìĊęóċÜðøąÿÜÙŤǰ�ǰÙŠćîĉ÷ö 

�
ǰöĊÙüćöøĆÖßćêĉǰýćÿîćǰóøąöĀćÖþĆêøĉ÷Ť 

๑
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�
ǰàČęĂÿĆê÷ŤǰđÿĊ÷ÿúąǰĂéìîǰöĊĂčéöÖćøèŤĔîÿĉęÜìĊęéĊÜćöđóČęĂÿŠüîøüö 

�
ǰÖêĆâťĎêŠĂóŠĂĒöŠǰñĎšðÖÙøĂÜǰÙøĎïćĂćÝćø÷Ť 

�
ǰĔòśĀćÙüćöøĎšǰĀöĆęîýċÖþćđúŠćđøĊ÷îìĆĚÜìćÜêøÜǰĒúąìćÜĂšĂö 

�
ǰøĆÖþćüĆçîíøøöðøąđóèĊĕì÷ĂĆîÜéÜćö 

�
ǰöĊýĊúíøøöǰøĆÖþćÙüćöÿĆê÷ŤǰĀüĆÜéĊêŠĂñĎšĂČęîǰđñČęĂĒñŠĒúąĒïŠÜðŦî 

�
ǰđ×šćĔÝđøĊ÷îøĎšÖćøđðŨîðøąßćíĉðĕê÷ǰĂĆîöĊóøąöĀćÖþĆêøĉ÷ŤìøÜđðŨîðøąöč×ìĊęëĎÖêšĂÜ 

�
ǰöĊøąđïĊ÷ïüĉîĆ÷ǰđÙćøóÖãĀöć÷ǰñĎšîšĂ÷øĎšÝĆÖÖćøđÙćøóñĎšĔĀâŠ 

�
ǰöĊÿêĉøĎšêĆüǰøĎšÙĉéǰøĎšìĞćǰøĎšðäĉïĆêĉêćöóøąøćßéĞćøĆÿ×ĂÜóøąïćìÿöđéĘÝóøąđÝšćĂ÷ĎŠĀĆü 

��
ǰøĎšÝĆÖéĞćøÜêîĂ÷ĎŠēé÷ĔßšĀúĆÖðøĆßâćđýøþåÖĉÝóĂđóĊ÷ÜêćöóøąøćßéĞćøĆÿ×ĂÜóøąïćìÿöđéĘÝǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
óøąđÝšćĂ÷ĎŠĀĆüǰøĆßÖćúìĊęǰ�ǰǰøĎšÝĆÖĂéĂĂöĕüšĔßšđöČęĂ÷ćöÝĞćđðŨîǰöĊĕüšóĂÖĉîóĂĔßšëšćđĀúČĂÖĘĒÝÖÝŠć÷ÝĞćĀîŠć÷ǰĒúą
óøšĂöìĊęÝą×÷ć÷ÖĉÝÖćøđöČęĂöĊÙüćöóøšĂöǰđöČęĂöĊõĎöĉÙčšöÖĆîìĊęéĊ 

��
ǰöĊÙüćöđ×šöĒ×ŠÜìĆĚÜøŠćÜÖć÷ĒúąÝĉêĔÝĕöŠ÷ĂöĒóšêŠĂĂĞćîćÝòść÷êęĞćǰĀøČĂÖĉđúÿǰöĊÙüćöúąĂć÷đÖøÜ
ÖúĆüêŠĂïćðêćöĀúĆÖ×ĂÜýćÿîć 

ĥ�ǰÖĉÝÖøøöÖćøđøĊ÷îøĎšǰ 

 ĥ�Ģǰ×ĆĚîêĂîÖćøđøĊ÷îøĎšǰ 

ǰǰǰǰǰ�
ǰßĆęüēöÜìĊęǰ�ǰǰ ǰǰ 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰ×ĆĚîìĊęǰ1 đêøĊ÷öÖćøǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
  ��ǰÙøĎđêøĊ÷öüĊéĊēĂĔĀšîĆÖđøĊ÷îéĎđøČęĂÜǰîĉöîêŤ÷ĉĚöđéúĊęÙîéĊĕöŠÙĂøĆðßĆęîǰêĂîĒðŝąđÝĊě÷ǰêĂîÿŠÜđÿøĉö
úĎÖîšĂÜǰĒúąüĊéĊēĂđøČęĂÜǰøĆïÿĉîïîǰǰÞć÷ìĊęĀîšćßĆĚîđøĊ÷îǰĒúšüÙøĎóĎéÿĂïëćöǰîĆÖđøĊ÷îüŠćǰüĊéĊēĂìĆĚÜǰģǰđøČęĂÜǰöĊñú
Ă÷ŠćÜĕøêŠĂßčößîǰÿĆÜÙöǰéšćîÝøĉ÷íøøöǰÖĆïÖćøìčÝøĉêǰ÷ÖêĆüĂ÷ŠćÜðøąđìýĕì÷×ĂÜđøćöĊúĆÖþèąĂ÷ŠćÜĕøǰĒúšüĔĀš
îĆÖđøĊ÷îĂĂÖöćïĂÖĒúąĂíĉïć÷ðøąÖĂïÿëćîÖćøèŤüŠćĂąĕøđðŨîÝøĉ÷íøøöǰĂąĕøđðŨîÖćøìčÝøĉê 

ǰǰǰǰ ×ĆĚîìĊęǰ2 đÿîĂêĆüĂ÷ŠćÜǰ 

Ģ�ǰÙøĎĒÝÖÖøąéćþ×îćéǰA�ǰĔĀšîĆÖđøĊ÷îÙîúąǰ�ǰĒñŠîǰĔĀšîĆÖđøĊ÷îÿøčðǰMind Map êćöìĊę 

ÙøĎÖĞćĀîéúÜïîÖøąéćþĔĀšëĎÖêšĂÜǰĕüšîĞćđÿîĂîĉìøøýÖćøǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰģ�ǰĔĀšîĆÖđøĊ÷îîĞćđÿîĂñúÜćîêîđĂÜĒúąýċÖþćÙüćöøĎšÝćÖÙúĉðêŠćÜėǰđóĉęöđêĉöđóČęĂđÿøĉöÙüćöøĎš
ÝćÖĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎš 

     �
ǰßĆęüēöÜìĊęǰ� 

ǰǰǰǰǰǰ       ×ĆĚîìĊęǰ3 đðøĊ÷ïđìĊ÷ï 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ Ģ�ǰîĆÖđøĊ÷îĒïŠÜÖúčŠöúąǰĤǰǰÖúčŠöúąėǰĥǰÙîǰøŠüöÖĆîýċÖþćÙüćöøĎšĒúąÿøčðÿćøąÿĞćÙĆâêćö
ðøąđéĘîìĊęÙøĎÖĞćĀîéǰÝćÖÿëćîÖćøèŤìĊęîĆÖđøĊ÷îĕéšéĎǰĒúšüĔĀšêĆüĒìîÖúčŠöĂĂÖöćÝĆïÿúćÖĀöć÷đú×ÖúčŠöĒúąøĆï
ÿëćîÖćøèŤÝĞćúĂÜìĊęǰĢǰıǰĥǰêćöúĞćéĆïìĊęÝĆïÞúćÖĕéšǰ  
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ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ  ģ�ǰÙøĎÖĞćĀîéøą÷ąđüúćĔîÖćøìĞćÜćîÖúčŠöøŠüöÖĆîêćöÙüćöđĀöćąÿöǰĒúšüÿčŠöđøĊ÷ÖêĆüĒìîÖúčŠö 

ĂĂÖöćîĞćđÿîĂÙüćöøĎšìĊęĀîšćßĆĚîđøĊ÷îǰêćöúĞćéĆïÖúčŠöìĊęǰ�ǰ-ǰĤǰ 

ǰǰǰǰǰǰǰ     ǰ  Ĥ�ǰĔĀšîĆÖđøĊ÷îÖúčŠöĂČęîėǰêĆĚÜðøąđéĘîÙĞćëćöĀúĆÜÝćÖìĊęêĆüĒìîÖúčŠöîĞćđÿîĂÙüćöøĎšÝïĒúšüÖúčŠö
úąǰĢǰÙĞćëćöǰĒúšüĔĀšÖúčŠöìĊęđðŨîđÝšć×ĂÜđøČęĂÜßŠü÷ÖĆîêĂïÙĞćëćöĔĀšëĎÖêšĂÜǰ 

ǰǰǰǰǰǰǰǰ       ×ĆĚîìĊęǰ4 ÿøčðÖãđÖèæŤǰ 

      Ģǰ�ĔĀšîĆÖđøĊ÷îøŠüöÖĆîÿøčððøąđéĘîÙüćöøĎšìĊęĕéšøĆïÝéúÜĔîÿöčéǰǰĒúšüÙøĎêĆĚÜðøąđéĘîÙĞćëćöĔĀš
îĆÖđøĊ÷îßŠü÷ÖĆîêĂïǰĀøČĂÿčŠöđøĊ÷ÖîĆÖđøĊ÷îĔĀšêĂïđðŨîøć÷ïčÙÙúǰǰ 

ǰǰǰǰǰǰǰǰ     ǰ  ģ�ǰĔĀšîĆÖđøĊ÷îøŠüöÖĆîýċÖþćÙüćöøĎšǰêćöÿëćîÖćøèŤÝĞćúĂÜĒúąøŠüöĒÿéÜÙüćöÙĉéđĀĘîüŠćǰ
úĆÖþèą×ĂÜÿëćîÖćøèŤÝĞćúĂÜìĊęĕéšøĆïöĊÙüćöĒêÖêŠćÜøąĀüŠćÜÝøĉ÷íøøöĒúąÖćøìčÝøĉêǰöĊÙüćöÿĞćÙĆâêŠĂßčößîǰ
ÿĆÜÙöĀøČĂĕöŠǰĂ÷ŠćÜĕøǰ 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰ      Ĥ�ǰÙøĎĒúąîĆÖđøĊ÷îøŠüöÖĆîÿøčðÙüćöøĎšđðŨîǰMind Map ĒúąüĉđÙøćąĀŤĒÿéÜÙüćöÙĉéđĀĘîǰ 

    ǰǰ  ĥ�ǰĔĀšîĆÖđøĊ÷îßŠü÷ÖĆî÷ÖêĆüĂ÷ŠćÜēøÜđøĊ÷îǰßčößî×ĂÜêîđĂÜǰüŠćđðŨîĂ÷ŠćÜĕøǰèǰðŦÝÝčïĆîÝąøŠüöÖĆî 

êøąĀîĆÖĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâđøČęĂÜîĊĚĕéšĂ÷ŠćÜĕø 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ  ǰǰ  Ħ�ǰÙøĎĂíĉïć÷ĔĀšîĆÖđøĊ÷îìøćïüŠćǰÝøĉ÷íøøöĒúąÖćøìčÝøĉêǰ×ĂÜĒêŠúąßčößîǰÿĆÜÙöǰöĊÙüćö
ÿĂéÙúšĂÜĀøČĂđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïüĉëĊßĊüĉêǰëšćÙîđøćĕöŠđĀĘîÙüćöÿĞćÙĆâĀøČĂĒ÷ÖĒ÷ąĕöŠĂĂÖüŠćñúÖøąìïìĊęđÖĉéÝąÿŠÜñú
êŠĂÿĆÜÙöǰßčößîĔîĂîćÙêĔîéšćîêŠćÜėĂ÷ŠćÜĕø 

ǰǰǰǰǰǰǰǰ  ǰ  ħ�ǰîĆÖđøĊ÷îĕéšøĆïÖćøßĊĚĒîąÝćÖÙøĎñĎšÿĂîÿćöćøëýċÖþćÙüćöøĎšđÿøĉöđóĉęöđêĉöđøČęĂÜǰÙüćö
ĒêÖêŠćÜøąĀüŠćÜÝøĉ÷íøøöĒúąÖćøìčÝøĉêǰ×ĂÜēøÜđøĊ÷îÿčÝøĉêĕéšĔîđüĘðĕàêŤ×ĂÜēøÜđøĊ÷îÿčÝøĉêǰ  

 ǰǰ ǰǰǰ   ×ĆĚîìĊęǰ5 îĞćĕðĔßš  

  Ĩ�ĔĀšîĆÖđøĊ÷îĒêŠúąÖúčŠöĀć×šĂÙüćöÖćøÖøąìĞćǰóùêĉÖøøöǰĀøČĂđøČęĂÜøćüìĊęđðŨî×šĂÙüćö 

ÿëćîÖćøèŤđóĉęöđêĉöǰöćđ×Ċ÷îĔÿŠĔîÖøąéćþôúĉðßćøŤììĊęÙøĎĒÝÖĔĀšǰĒúšüĔĀšÿöćßĉÖĔîÖúčŠößŠü÷ÖĆîđñ÷ĒóøŠĔĀš
îĆÖđøĊ÷îǰÙøĎǰßčößîǰĀøČĂîĞćöćÝĆéðŜć÷îĉđìýđóČęĂðúčÖÝĉêÿĞćîċÖÖøąêčšîÝøĉ÷íøøöêšćîìčÝøĉêǰ 

  ĩ�îĆÖđøĊ÷îĒêŠúąÖúčŠöÿŠÜêĆüĒìîĂĂÖöćîĞćđÿîĂñúÜćîìĊęĀîšćßĆĚîđøĊ÷îǰēé÷ÙøĎĒúąđóČęĂî 

îĆÖđøĊ÷îøŠüöÖĆîĒÿéÜÙüćöÙĉéđĀĘîĒúąĔĀš×šĂđÿîĂĒîąđóČęĂîĞćĕððøą÷čÖêŤĔßšđöČęĂđÝĂÿëćîÖćøèŤÖćøìčÝøĉêĔî
ĂîćÙêĒúąđĀêčÖćøèŤðŦÝÝčïĆîǰǰǰǰǰ ǰ 

 ���ǰÿČęĂÖćøđøĊ÷îøĎšǰ�ǰĒĀúŠÜÖćøđøĊ÷îøĎš 

  �
ǰÿČęĂÖćøđøĊ÷îøĎš 

 ��ǰüĊéĊēĂǰđøČęĂÜǰîĉöîêŤ÷ĉĚöđéúĊęÙîéĊĕöŠÙĂøĆðßĆęîǰêĂîĒðŝąđÝĊě÷ąǰǰêĂîÿŠÜđÿøĉöúĎÖîšĂÜǰ 

 ��ǰüĊéĊēĂǰđøČęĂÜǰøĆïÿĉîïîǰĄúĄ 

 ��ǰĀîĆÜÿČĂđøĊ÷î�ĀîĆÜÿČĂóĉöóŤǰĄúĄ 

 ��ǰõćó×ŠćüǰĄúĄ 
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 ��ǰõćó÷îêøŤÿĆĚîėǰ�ÙúĉðüĊéĊēĂǰĄúĄ 

 ��ǰĔïÙüćöøĎš�ǰÿëćîÖćøèŤÝĞćúĂÜìĊęǰĢ-ĥ 

ĔïÙüćöøĎšÖćøîĞćēÙøÜÖćøÿćíćøèąúÜĔîđ×êđúČĂÖêĆĚÜđóČęĂðøąē÷ßîŤĔîìćÜÖćøđöČĂÜ 

ĔïÙüćöøĎšÖćøĔßšêĞćĒĀîŠÜĀîšćìĊęĒÿüÜĀćðøąē÷ßîŤĒÖŠđÙøČĂâćêĉ 

ĔïÙüćöøĎšÖćøĔßšĂĉìíĉóúđ×šćĕðöĊñúêŠĂÖćøêĆéÿĉîĔÝ×ĂÜđÝšćĀîšćìĊęøĆåĀøČĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĂČęî 

ĔïÙüćöøĎšÖćø×ĆéÖĆîĒĀŠÜñúðøąē÷ßîŤÿŠüîêîÖĆïðøąē÷ßîŤÿŠüîøüöðøąđõìĂČęîė 

 �
ǰÿČęĂÖćøđøĊ÷îøĎš 

��ǰĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎšĔîēøÜđøĊ÷îǰßčößîǰ�ÿëćîÖćøèŤìĊęóïĕéšĔîßčößî 

��ǰĀšĂÜÿöčéēøÜđøĊ÷î 

��ǰĀšĂÜđìÙēîēú÷ĊĔîēøÜđøĊ÷î 

ǰĦ�ǰÖćøðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îøĎš 

���ǰüĉíĊÖćøðøąđöĉî 

�
ǰÿĂïëćï�ÿĆöõćþèŤ 

øć÷Öćøðøąđöĉî 
ÙĞćĂíĉïć÷øąéĆïÙčèõćóǰ�ǰøąéĆïÙąĒîî 

éĊǰ	3
 óĂĔßšǰ	2
 ðøĆïðøčÜǰ	�
 

��ǰÙüćöđ×šćĔÝđÖĊę÷üÖĆï
ÙüćöĒêÖêŠćÜøąĀüŠćÜ
Ýøĉ÷íøøöĒúąÖćøìčÝøĉêǰ
	ßčößîǰÿĆÜÙö
 

öĊÙüćöđ×šćĔÝđÖĊę÷üÖĆï
ÙüćöĒêÖêŠćÜøąĀüŠćÜ
Ýøĉ÷íøøöĒúąÖćøìčÝøĉêǰ
	ßčößîǰÿĆÜÙö
ĕéšëĎÖêšĂÜ
ìčÖðøąđéĘî 

Ùüćöđ×šćĔÝđÖĊę÷üÖĆïÙüćö
ĒêÖêŠćÜøąĀüŠćÜ
Ýøĉ÷íøøöĒúąÖćøìčÝøĉêǰ
	ßčößîǰÿĆÜÙö
ĕéšëĎÖêšĂÜ
ïćÜÿŠüî 

Ùüćöđ×šćĔÝđÖĊę÷üÖĆïÙüćö
ĒêÖêŠćÜøąĀüŠćÜ
Ýøĉ÷íøøöĒúąÖćøìčÝøĉêǰ
	ßčößîǰÿĆÜÙö
ǰĕöŠëĎÖêšĂÜ 

��ǰǰÿćöćøëÙĉéĒ÷ÖĒ÷ą
ÙüćöĒêÖêŠćÜøąĀüŠćÜ
Ýøĉ÷íøøöĒúąÖćøìčÝøĉêǰ
	ßčößîǰÿĆÜÙö
ÿŠüîøüöĕéš
ĔîøĎðĒïïêŠćÜėĕéš 

ÿćöćøëÙĉéĒ÷ÖĒ÷ą
ÙüćöĒêÖêŠćÜøąĀüŠćÜ
Ýøĉ÷íøøöĒúąÖćøìčÝøĉêǰ
	ßčößîǰÿĆÜÙö
ÿŠüîøüöĕéš
ĀúćÖĀúć÷øĎðĒïï 

ÙĉéĒ÷ÖĒ÷ąÙüćö
ĒêÖêŠćÜøąĀüŠćÜ
Ýøĉ÷íøøöĒúąÖćøìčÝøĉêǰ
	ßčößîǰÿĆÜÙö
ÿŠüîøüöĕéš
ïćÜøĎðĒïï 

ĕöŠÿćöćøëÙĉéĒ÷ÖĒ÷ą
ÙüćöĒêÖêŠćÜøąĀüŠćÜ
Ýøĉ÷íøøöĒúąÖćøìčÝøĉêǰ
	ßčößîǰÿĆÜÙö
ÿŠüîøüöĕéš 

��ǰêøąĀîĆÖĒúąđĀĘî
ÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜÝøĉ÷íøøö
ĒúąÖćøêšćîìčÝøĉêĔî
øĎðĒïïêŠćÜėĕéš 

êøąĀîĆÖĒúąđĀĘî
ÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜÝøĉ÷íøøö
ĒúąÖćøêšćîìčÝøĉêĔîøĎð
ìčÖøĎðĒïï 

êøąĀîĆÖĒúąđĀĘî
ÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜÝøĉ÷íøøö
ĒúąÖćøêšćîìčÝøĉêĔî
øĎðĒïïêŠćÜėĕéš 

ĕöŠêøąĀîĆÖĒúąĕöŠđĀĘî
ÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜÝøĉ÷íøøö
ĒúąÖćøêšćîìčÝøĉêĔî
øĎðĒïïêŠćÜėĕéš 
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Ħ�ģǰđÙøČęĂÜöČĂìĊęĔßšĔîÖćøðøąđöĉî 

�
ǰĒïïÿĆÜđÖêóùêĉÖøøöÖćøìĞćÜćî×ĂÜîĆÖđøĊ÷îđðŨîøć÷ïčÙÙú 

�
ǰñúÜćîîĆÖđøĊ÷î 

���ǰđÖèæŤÖćøêĆéÿĉî 

 �
ǰđÖèæŤÖćøêĆéÿĉîÙčèõćóǰ	×šĂǰĢ
 

ßŠüÜÙąĒîî øąéĆïÙčèõćó 

� - � éĊ 

� - � óĂĔßš 

� - � ðøĆïðøčÜ 

 �
ǰđÖèæŤÖćøêĆéÿĉîÙčèõćóóùêĉÖøøöÖćøìĞćÜćî×ĂÜîĆÖđøĊ÷î 

   
 ßŠüÜÙąĒîî 

øąéĆïÙčèõćó 

8 - 10 éĊ 

5 ı 7 óĂĔßš 

0 - 4 ðøĆïðøčÜ 

 

��ǰïĆîìċÖĀúĆÜÿĂî 

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������ǰ  

 

úÜßČęĂǰ������������������������������������������������ǰÙøĎñĎšÿĂî 

	�������������������������������������������������
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนพนมศึกษา 

กิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ 

 
 

 
 

โรงเรียนพนมศึกษา   
อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพนมศึกษา 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนพนมศึกษา 
ท่ี  พิเศษ/ 2565  วันที่ 16  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
เร่ือง   รายงานผลการดำเนินกิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา              

         ด้วย ข้าพเจ้า นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ  กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  โรงเรียนพนมศึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
ในโครงการพัฒนาระบบงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ  ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖4                    
ขอรายงานผลการดำเนินงานดังนี้ 
         ผลการดำเนินงานกิจกรรมกำหนดเป้าหมายไว้ไมน่้อยกว่าร้อยละ80 ผลการดำเนินงานร้อยละ 87.65
  

สรุป   เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ ___________________ 
   สูงกว่าเป้าหมาย  ร้อยละ  7.65 
   ต่ำกว่าเป้าหมาย  ร้อยละ___________________ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
                                                          
                                                                   ลงช่ือ 

  ( นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ ) 
                      ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 
 
 

 
ความคิดเห็น………………………….………………..…....……..... 
……………………………………………………………………………… 
 
   ลงช่ือ ......................................................................... 
                    ( นางสาวณัฐิญา  คาโส ) 
                หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
ความคิดเห็น………………………….………………..……………... 
……………………………………………………………………………… 
 
 ลงช่ือ ............................................................................. 
               (นางสาวอาภาพร เทพบรรจง) 
               หัวหน้างานแผนงานโครงการ 

 
ความคิดเห็น .................................................................. 
…………………………………………………………………………….. 
        
ลงช่ือ.............................................................................. 

( นางงามพรรณ  ธิปัตย์ ) 
รองผู้อำนวยโรงเรียนพนมศึกษา 

 
ความคิดเห็น………………………….………………..…....……..... 
……………………………………………………………………………… 

       
 ลงช่ือ....................................................................... 

( นางผกา สามารถ ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
โดยใช้แนวทางการบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รูปแบบ Online 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
โดยใช้แนวทางการบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รูปแบบ Onsite 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการนิเทศและติดตาม 
ท้ังรูปแบบ Online และ Onsite 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผลงานนักเรียน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผลงานนักเรียน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผลงานนักเรียน 


